


06 - 25 120 120

Friesestraatweg 18

9700 AM Groningen

(050) 365 71 71

info@dehuismeesters.nl

www.dehuismeesters.nl

Je kunt ons bellen,
mailen én je kunt 24/7

terecht op onze
website. 's Ochtends

kun je ook gewoon
even binnenlopen.

We helpen je graag.

Vergoeding
definitief ontharen

door meerdere zorgverzekeraars mogelijk!
O.a.: Achmea en VGZ.

Vergoeding
definitief ontharen

door meerdere zorgverzekeraars mogelijk!
O.a.: Achmea en VGZ.

U zit niet vast aan een pakket,

Stoppen op elk moment
is mogelijk!!

Gratis
wenkbrauw
behandeling

Gratis 6e Laser behandeling

“DAMES, SCHEREN IS VOOR HEREN”

Borgweg 83
9608 TG  |  Westerbroek
Telefoon: 06 - 252 157 07
info@salonnaturallooks.nl
www.salonnaturallooks.nl

• In 4 tot 10 behandelingen klaar
• Meest veilige medische laserapparaat
• Medisch geschoold ontharingsspecialist
• Samen streven wij naar een snel resultaat
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4 rondes € 3,50 p.p.excl. drankjes
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Antaresstraat 45, ingang Venuslaan
aanmelden niet nodig

speciale aanbieding met drinken en lekkers

in samenwerking met Dignis

Kom vrijblijvend naar de bijeenkomst 

in de Plutozaal (Plutozaal 329)

Elke maandagavond om 19.30 uur.
Vanaf 19.00 uur staat er een gratis kopje koffie 

of thee klaar.of thee klaar.

Altijd al meer over God 
willen weten?

www.gemeentevanjezuschristus.nl

Je bent van harte welkom











Samen met bewoners van de Eglantierstraat maakte Nijestee een voortuinontwerp. De voortuinen  
krijgen bloeiende en groene bladplanten. Naast klimplanten, bessen en vlinderstruiken komen er sterke 
planten die water opnemen. Dit voorkomt droogte en zorgt voor verkoeling.

Voor het binnenterrein kozen de bewoners voor een ovaalvormig ontwerp. Deze vorm heeft speel-, sport-, 
recreatie- en ontmoetingsfuncties. Door het hoogteverschil kan de bodem water opslaan bij hevige  
regen. De inheemse planten zijn goed voor bijen, vlinders en andere kleine dieren. De sport- en  
spelmaterialen zijn van sterk hout gemaakt en vormen samen een spelparcours. 

www.nijestee.nl

Samen maken we de Eglantierstraat groener!

U kunt langskomen op ons 

GRATIS JURIDISCH INLOOPSPREEKUUR: 
Iedere maandagmiddag: van 13.30 uur tot 16.30 uur

Groningen, Elzenlaan 2-4 (t.o. zwembad De Parrel)

U kunt ook uw vragen stellen via e-mail en telefoon: 

E-mail: info.gron@rechtshulpnoord.nl

Telefoon: 050 - 547 4760

Meer informatie kunt u vinden op onze website: 

www.rechtshulpnoord.nl

RECHTSHULP NOORD
ADVOCATEN •Arbeidsrecht

•Sociale zekerheid

•Familierecht

•Strafrecht

• (Letsel)schade

•Huren/Wonen

•Belastingrecht

•Consumentenrecht

•Vreemdelingenrecht

•Algemeen Civiel-

en Bestuursrecht



COMMUNICATIE 
MEDEWERKER
Stichting Wijkplatform Selwerd, de 
bewonersorganisatie van Selwerd, zoekt een 
communicatiemedewerker. Onze website heeft een gloednieuw jasje 
gekregen. Nu hebben we iemand nodig die het leuk vindt om op zoek 
te gaan naar informatie die van belang is voor de wijkbewoners en dit 
op de website wil plaatsen. Af en toe een stukje schrijven voor deze 
krant hoort ook tot de mogelijkheden.

Wie zoeken we? 

•  Je bent  beschikbaar om ongeveer een dagdeel in de week relevante 
    informatie te verzamelen en op de website te plaatsen
•  Je bent communicatief vaardig
•  Je kunt inschatten wat van belang is voor de mensen in Selwerd om 
    te weten en wanneer je deze informatie moet plaatsen

Wat bieden we? 

•  Ondersteuning door het Wijkplatform 
•  Kans om je te ontwikkelen en door te groeien  
•  Een vrijwilligersvergoeding

Interesse? Stuur een mail naar wijkplatform@selwerd.info 
en we nemen contact met je op.

Meedoen in Sunny Selwerd
Heb je vrije tijd over en ben je geïnteresseerd in 
het doen van vrijwilligerswerk?
In Selwerd zijn er leuke vrijwilligersfuncties 
beschikbaar!
In Selwerd kan je o.a. aan de slag als...:

GASTHEER/VROUW
THEEHUIS SELWERDERHOF
info@theehuisselwerderhof.nl
0619004247

MEDEWERKER VOORTUINPROJECT
WIJKBEDRIJF SELWERD
hanneke@wijkbedrijfselwerd.nl
0633608314

ENTHOUSIASTE COMPUTERDOCENT
BUURTCENTRUM SONDE 2000
sonde2000@hetnet.nl
0505710515

Bezoek onze online vacaturebank voor meer vacatures.
Wanneer je vrijwillig actief bent mag je gebruik maken van het 
gratis cursusaanbod van Ontwikkellink.
Kijk op onze website voor meer informatie of kom langs op 
onze locatie.
www.link050.nl 

Herestraat 100
9711 LM Groningen
T: 050 – 3051 900









20%
KORTING 
op de onderdelen 

bij inlevering 
van deze bon

20%
KORTING 
op de onderdelen 

bij inlevering 
van deze bon

Voorjaarsbeurt
Weer een zomer zorgeloos fietsen

Stadsfiets:
€ 50 .- per beurt

✔ Remmen afstellen
✔ Versnellingen afstellen
✔ Kettingslijtage meten
✔ Ketting reinigen en smeren
✔ Spaakspanning afstellen
✔ Verlichting controle
✔ Bandencontrole en -spanning
✔ Lagers controleren
✔ Alle bouten en moeren aandraaien

E-bike:
€ 65 .- per beurt

✔ Remmen afstellen
✔ Versnellingen afstellen
✔ Kettingslijtage meten
✔ Ketting reinigen en smeren
✔ Spaakspanning afstellen
✔ Verlichting controle
✔ Bandencontrole en -spanning
✔ Lagers controleren
✔ Alle bouten en moeren aandraaien
✔ Installeren nieuwste software
✔ Controle electronica

Derailleurfiets:
€ 55 .- per beurt

✔ Remmen afstellen
✔ Versnellingen afstellen
✔ Kettingslijtage meten
✔ Ketting reinigen en smeren
✔ Spaakspanning afstellen
✔ Verlichting controle
✔ Bandencontrole en -spanning
✔ Lagers controleren
✔ Alle bouten en moeren aandraaien

Vrijheid en gewoon leven met een fysieke beperking in 
Groningen Paddepoel? Dat kan bij Fokus!

Fokus verleent assistentie bij algemene dagelijkse levens-
verrichtingen (ADL), 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dat 
doen we in een aangepaste woning die u huurt van de 
woningcorporatie. De assistentie verlenen we wanneer u dat 
wilt, op uw afroep en aanwijzing. Op die manier kunt u in alle 
vrijheid leven zoals u wilt.

Fokusproject Paddepoel
Er zijn twee volledig aangepaste woningen beschikbaar 
binnen dit project. De woningen zijn gelegen vlakbij een 
groot overdekt winkelcentrum en op korte afstand van het 
Noorderplantsoen. Ook is er een bushalte in de buurt. 

Aangepaste woning beschikbaar!

T (050) 521 7272 E servicepunt@fokuswonen.nl 
Kijk voor meer informatie op www.fokuswonen.nl 
of scan de QR:





Een ander helpen vanuit je eigen ervaring 
Binnen het leefstijlprogramma Slim Leven West van WIJ Groningen ondersteunen 
vrijwilligers deelnemers bij het behalen van hun gezondheidsdoelen. Deze vrij-
willigers weten vanuit hun eigen ervaring hoe pittig het kan zijn om weer grip te 
krijgen op je gezondheid.  

Vrijwilliger Yvonne: ‘Na een moeilijke tijd, zowel thuis als op mijn werk, kwam ik 
op een punt waarop ik dacht: En nu is het genoeg! Schouders eronder en aanpak-
ken! Ik kwam in contact met Slim Leven West en dacht: Dat is wat voor mij, want ik 
ben altijd bezig met gezond eten en gezondheid.’ 

Leefstijladviseur 
Slim Leven West ondersteunt en adviseert volwassenen bij het ontwikkelen van een 
gezonde leefstijl. In hun eigen wijk kunnen deelnemers werken aan hun gezond-
heidsdoelen op een manier die bij hen past. Met een leefstijladviseur aan hun zijde 
proberen mensen zelf bewuste keuzes te maken, waardoor ze weer grip krijgen en 
houden op hun leven. Het gaat daarbij niet alleen om voeding en bewegen, maar 
juist ook om ontmoetingsactiviteiten in de wijk. Slim Leven West wordt aangebo-
den in de wijken Vinkhuizen, De Held, Reitdiep, Gravenburg, Selwerd, Paddepoel, 
Tuinwijk, Hoogkerk en omgeving. 

‘Inwoners moeten altijd zelf aangeven wat ze willen bereiken, dat bepaal ik niet 
voor ze. Ik bezoek elke week een aantal mensen. Zo kom ik bij iemand met een 
dag- en nachtritmestoornis en een gameverslaving. Zij heeft best wat problemen, 
zit veel thuis. We gaan dan samen een kop koffie drinken of wandelen. Het is al-
leen soms wat lastig afspreken. Komt ze te laat of helemaal niet, omdat ze de hele 
nacht heeft zitten gamen. Ik begeleid ook een dame uit Eritrea, die ik wegwijs 
maak in Vinkhuizen. Zo vindt ze wat aansluiting met anderen.

Door op een laagdrempelige manier af te spreken, raken mensen meer ontspan-
nen. Er komt dan vaak heel veel los. Niet alleen dat ze gezonder willen leven, maar 
hun hele levensverhaal. Hoe ze in zo’n nare positie zijn terechtgekomen komt dan 
op tafel. Ik bied vooral een luisterend oor. Dat is zo belangrijk. Je hoeft geen oplos-
sing te bedenken, mensen willen vaak gewoon hun ei kwijt. Je wilt je problemen 
niet altijd met vrienden of familie bespreken. Dan is het fijn als er een neutraal ie-
mand is waar je je sores bij kunt neerleggen.

Verder
Hoe Yvonne de toekomst ziet, daar is ze duidelijk over. ‘Ik wil geen gedoe meer, 
maar het rustig aan doen. Ik ben er weer en ik laat me niet klein krijgen! Ik vind 
het mooi om mensen te helpen die in een situatie zitten waarin ik ook heb ge-
zeten. Als ervaringsdeskundige weet ik dat je niet in een slachtofferrol hoeft te 
blijven hangen. Door je schouders eronder te zetten kun je je leven weer op de rit 
krijgen. Daar heb je soms alleen een beetje hulp bij nodig.’

Het warmtenet komt eraan. In Selwerd 
zijn de eerste koophuizen al op het 
warmtenet aangesloten. De komende 

jaren zullen koophuizen in andere 
buurten volgen. U heeft als bewoner 
al veel informatie gekregen over het 
warmtenet, maar we merken als Wijkraad 
en Paddepoel Energiek dat er ook nog 
veel vragen bij u leven. Logisch. Het gaat 
hier om een belangrijke verandering in 
uw warmtevoorziening en daar denkt u 
niet licht over. We merken dat bewoners 
vooral praktische vragen hebben. Hoe ziet 
het aanbod van warmtenet eruit? Moet 
ik m’n huis meteen aansluiten of kan 
dat later ook? Hoeveel ga ik per maand 
betalen? Hoe ziet het vastrecht eruit? 
Hoe komt de warmte mijn huis binnen? 
Wanneer is mijn buurt aan de beurt? Is 
het nog slim om een nieuwe CV-ketel te 
kopen?

In oktober vorig jaar organiseerden 
Wijkraad Paddepoel en Paddepoel 
Energiek een avond voor verenigingen 
van eigenaren in onze wijk. Er werden 
diverse praktische vragen gesteld. 
Als vervolg daarop organiseren 

Wijkraad en Paddepoel Energiek 
op dinsdag 9 mei a.s. weer een 
bijeenkomst over het warmtenet, 
nu voor alle bewoners. Ook nu kunt 
u met uw vragen bij ons terecht en 
zullen medewerkers van de Gemeente, 
WarmteStad en Grunneger Power 
aanwezig zijn om deze te beantwoorden. 
We hebben niet op alle vragen een 
antwoord, omdat sommige dingen nog 
moeten worden uitgezocht. We weten 
bijvoorbeeld nog niet wat het aanbod 
wordt. Wel kunnen we laten zien hoe het 
warmtenet eruit ziet. We richten een mini-
tentoonstelling in met materialen, zodat u 
de buizen, het warmte-overdrachtstation 
in de wijk en de warmte-afleverset in uw 
woning kunt bekijken. 

In het kort:
• Wat: Bewonersavond over het 

warmtenet
• Waar: Het Wijkpaleis, 

Winkelcentrum Paddepoel (naast de 
dierenspeciaalzaak, op de hoek)

• Tijd: 20.00 – 22.00 uur
• Aanmelden: 

info@paddepoelenergiek.nl
• Handig: Denk vast na over uw vragen. 

U kunt deze ook meesturen bij uw 
aanmelding. Dat helpt ons bij de 
voorbereiding.

Energiecoaching en spreekuur
Voor het maken van een afspraak met 
onze energiecoaches stuurt u een 
e-mail naar info@PaddepoelEnergiek.
nl of belt u naar 06 37421816. Zelf 
energiecoach worden? Dat kan. U hoeft 
ervoor geen technische achtergrond te 
hebben. Energiecoaches krijgen een korte 
cursus. Mocht u iets anders willen doen 
bij Paddepoel Energiek, dan maken we 
graag een keer kennis.

Het energiespreekuur door Paddepoel 
Energiek is iedere koopavond 
(donderdag, 18.30-20.30) in het Wijkpaleis 
in het Winkelcentrum Paddepoel. 
Piet staat u daar graag te woord.

Bewonersavond warmtenet – 9 mei





Meer weten?
Bel

06-40026045

1. Hoeveel boeven heb je gevangen?Meer dan 100 over de hele tijd die ik al werk bij de politie.
2. Ga je ook op reis met andere mensen?Nee ik werk hier. In Paddepoel. Ik geef wel trainin-gen door het hele land.
3. Kom je ook in Japan? Nee. Ik kom in de zomer wel in Terschelling.4. Ben je een keer gepakt door een boef?Ja ik ben wel eens gebeten. 
5. Door een grote man?Best wel. Ik had hem vast, we trokken aan hem om hem in de auto te krijgen en toen beet hij. 6. Deed dat heel veel pijn?Een beetje. Maar het viel wel mee.
7. Ben je ook wel eens geschopt en geslagen?Ook wel.
8. Bij Syrie en zo daar vechten ze veel en worden ze meteen ook heel boos. Is dat bij jullie ook zo? Als wij iemand arresteren dan is er ook onenigheid en contact maar daarna praten we met ze. Gewoon rustig. Zonder handboeien.










